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STADGAR 

 

 

      

      1§ 

Föreningens syfte är att verka för konstintresset vid Stockholms universitet. Sitt 

ändamål ska föreningen främja genom att anordna konstutställningar, konstföredrag 

och andra aktiviteter ägnade att öka intresset och utveckla sinnet för god konst samt 

genom att bland medlemmarna utlotta konstverk. 

 

      2§ 

Medlemskap kan efter anmälan vinnas av person som är anställd eller har avgått med 

pension från anställning vid Stockholms universitet. 

 

      3§ 

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

 

      4§ 

Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är ej heller personligen ansvarig för 

någon av dess skuld. 

 

      5§ 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vars ledamöter uses vid det i 10§ 

angivna årsmötet för ett år i sänder. I styrelsen skall ingå 8 ordinarie ledamöter samt 2 

suppleanter. Årsmötet utser en bland de ordinarie ledamöterna att vara ordförande, 

medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, programansvarig och 

kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner nödigt 

eller när annan styrelseledamot påkallar sammanträde. Styrelsen är beslutsför då minst 

5 ledamöter varav minst 3 ordinarie är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening om vilken de flesta röstande förenar sig eller vid lika röstetal den mening som 

biträds av ordföranden vid sammanträdet. Besluten skall protokollföras. Det åligger 

styrelsen att varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna året. 

 

      6§ 

Föreningens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen 

därtill utser. 

 

      7§ 

För granskning av föreningens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen 

vid årsmötet 2 revisorer jämte 1 suppelant. 

 

 

 

 

 



      8§ 

Före januari månads utgång skall föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar 

ävensom av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

omfattande tiden 1 januari – 31 december, för granskning överlämnas till de utsedda 

revisorerna. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, vari de 

skall tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall årligen 

inlämnas till styrelsen före februari månads utgång. 

 

       9§ 

Medlems rätt att delta i skötseln av föreningens angelägenheter utövas vid 

föreningssammanträde, där varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är 

inte tillåtet. 

 

     10§ 

Ordinarie föreningssammanträde – årsmöte – hålls årligen före maj månads utgång på 

tid eller plats som styrelsen bestämmer. Till extra föreningssammanträde kallas när 

styrelsen anser erforderligt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så 

påfordrar. Kallelse till föreningssammanträde skall ske på så sätt styrelsen bestämmer, 

dock senast två veckor före sammanträde. 

 

     11§ 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

  1. Mötets öppnande 

  2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

  3. Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande. 

  4. Fastställande av dagordningen. 

  5. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

  6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

  7. Styrelsens verksamhetsberättelse och fastställande av resultat- och  

 balansräkning för verksamhetsåret. 

  8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommane år. 

11. Fastställande av budget för nästkommande år. 

12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter på ett år. 

13. Val av föreningsordförande på ett år. 

14. Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år. 

15. Utseende av tre ledamöter på ett år till valberedning, varav en 

            sammankallande. 

16. Förslag från styrelsen. 

17. Förslag från medlemmarna. 

18. Övriga ärenden. 

19. Mötet avslutas. 

    

 

 

 

 

 

 



     12§ 

Vinstutlottning skall äga rum minst en gång årligen på tid som styrelsen bestämmer. 

Vinnarna väljer bland samtliga de av styrelsen utställda konstverken på så sätt att den 

vinnare vars lottnummer dragits som första vinst väljer först, därefter den vars 

lottnummer dragits som andra vinst osv. 

I vinstutlottningen äger delta medlem, som har erlagt fastställd hel årsavgift året före 

det år varunder utlottningen äger rum. Detta gäller också ny medlem som önskar delta 

i närmast påföljande vinstutlottning. För medlem som ej själv eller genom ombud har 

möjlighet att närvara vid val av vinst sker tilldelning efter det att närvarande 

medlemmar eller ombud gjort sina val. Outtagna vinster fördelas sedan i turordning av 

styrelsen. 

 

     13§ 

Inköp av konstverk för utlottning verkställs av styrelsen. De utvalda konstverken skall 

före utlottningen på lämpligt sätt visas för medlemmarna. 

 

     14§ 

Ändring av dessa stadgar skall beslutas på två på varandra följande sammanträden, 

varav ett årsmöte med 2/3 majoritet av de närvarande. 

 

     15§ 

Föreningens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande samman-

träden varv ett årsmöte med ¾ majoritet av de närvarande. Vid föreningens upp-

lösning skall eventuellt förefintliga tillgångar användas till inköp som därefter utlottas 

bland medlemmarna. 

 


